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1. PARAULES PRELIMINARS
Estimades sòcies i socis del Foment Martinenc, avui us presentem la Memòria d’aquest
passat 2021.
Un any que podríem anomenar com l’any de l’arrencada.
No ha sigut gens fàcil, al llarg de l’any hem vist com anaven modifican les normatives per
anar cap a una aparent normalitat, l’ampliació dels aforaments ens ha permès recuperar
cursos, reprendre les activitats de les seccions i inclús fins al punt que ara ja podem estar
aquí tots, sense mascareta, sense distàncies de seguretat etc. Evidentment no ha sigut fàcil,
en alguns moments de l’any semblava que la cosa no avançava a la velocitat que a tots ens
hagués agradat, que fèiem algun pas enrere o descobriem que el Covid encara era perillós.
Durant tot aquest temps el Foment Martinenc s’ha anat adaptant setmana rere setmana a la
realitat, ha avançat de bracet de tota la societat en aquesta recuperació de la normalitat i
s’ha anat adptant, en la mesura del que era possible, a cada una d’aquestes noves realitats
canviants.
Arrencar de nou ha sigut en tot moment la nostra prioritat i la nostra obligació com a entitat.
I per això hem treballat al llarg de tot aquest 2021 per oferir a les sòcies i socis del Foment
Martinenc un espai de certa normalitat, un espai segur en tots els aspectes on poder
recuperar moltes de les coses que la pandèmia ens havia pres. Amistats, diversió, cultura,
esbarjo i una llista inacabable de coses.
Aquest 2021 evidentment que millora amb escreix el que va significar el 2020, però encara
ha sigut un any a mitges, amb una arrencada de les activitats i de la vida al Foment però a
mig gas. Posant la maquinària en marxa, avançant en tots els aspectes que es relacionen
amb les obres i el futur de l’entitat, recuperant la dinàmica i l’eix social com és el bar del
Foment, i arrencant aquest 2022 ja sense mascareta, sense limitacions i amb moltes alegries
i esperances posades en aquest any 2022 i en el retorn a la normalitat tal i com vam poder
tots disfrutar en les festes de primavera.
Us presentem la memòria del 2021, la memòria de l’arrencada i un punt de partida pel futur
de la nostra entitat.

Junta Directiva del Foment Martinenc

3

Memòria 2021

2. L’ASSOCIACIÓ I ELS SOCIS
El Foment Martinenc neix l’any 1877 al districte de Sant Martí. Al llarg dels anys s’ha consolidat fins
esdevenir una associació plena de vida que promou la relació amb el barri, el Districte, la Ciutat i el
món associatiu, de manera compromesa.
El Foment Martinenc vetlla per un dels propòsits fundacionals: ésser un espai d’acollida de les
persones associades i oferir una gran varietat d’activitat mitjançant els Grups i Seccions que
conformen l’associació.
Per aquest tarannà inclusiu, innovador, progressista i catalanista reconegut des de diferents àmbits,
l’any 1976 rep el Premi Sant Martí del Districte de Sant Martí de l’Ajuntament de Barcelona; el 1995
la Generalitat de Catalunya atorga la Creu de Sant Jordi i l’any 2012 l’Ajuntament de Barcelona li
concedeix la Medalla d’Honor de la Ciutat.
A dia d’avui, manté un gran dinamisme. Diàriament ofereix un ampli horari de servei, i una diversitat
de prestacions amb les que pretén donar resposta a la pluralitat i transversalitat dels nombrosos socis
de l’entitat i ciutadans que hi acudeixen.

Els socis són l’actiu més important que té l’associació. Aquests, com a tals, a més de
participar en l’activitat que es programa, poden ser agents actius amb propostes i iniciatives
pròpies.
El 31 de desembre de 2021 hi havia un total de 680 socis, veient una davallada de 29 socis
en comparació amb l’any anterior. Continuem tenint més baixes que altes, possiblement
causada per la limitació d’activitat durant una part de l’any per causa de la pandèmia, però
s’ha frenat una mica la tendència a la baixa que portàvem de l’any anterior.
A la següent gràfica es pot veure l’evolució del nombre de socis dels darrers 7 anys i el
nombre d’altes (en verd) i baixes (en vermell):
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Altes
Baixes
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Veiem una disminució del nombre de socis en tots els grups d’edat excepte en la franja de
18 a 40 anys. En percentatge, la disminució és més gran en el grup de socis menors de 18
anys, amb un 9% de reducció. En canvi en la franja de 18 a 40 anys, hi ha un augment d’un
4% de socis.
En el següent gràfic es pot observar la distribució de socis per edats i la seva variació anual
en els darrers set anys.
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Pel que fa a la distribució per gènere, tal i com està succeint en els darrers anys, la balança
segueix guanyant pes en el costat del gènere masculí, tot i la disminució de socis de tots els
gèneres. A continuació es pot observar la distribució de socis per gènere i la seva variació
anual.
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Per últim es presenta un gràfic amb la distribució dels socis per seccions. Donat que hi ha
socis que pertanyen a més d’una secció, la suma total de socis per secció supera amb
escreix el total de socis de l’associació.
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3. EL CONSELL DIRECTIU
Junta Directiva

Presidències de Secció

Presidenta

President Secció Billar

Cristina Concha Enríquez

Joan Fitó

Vicepresidenta 1r – Econòmiques

Presidenta Secció Dona

Olga Ventura Jariod

Mariona Salleras Sala

Vicepresidenta 2a – Activitats

President Secció Esbart

Elisabet Cebrian Raimundo

Joan Ramon Bernardo Mañé

Secretària del Consell

President Secció Escacs

Patricia Llaneza Vega

Jordi de la Riva Aguado

Tresorer

Presidenta Secció Excursionisme
Isabel Reina

Vocalia d’imatge i relacions externes

Presidenta Secció Pensionistes

Amadeu Heredia Tarrats

Mª Teresa Planta Alonso

Vocalia d’activitats culturals

President Secció Penya blaugrana

Ricard Sentís Sabaté

Àngel Pérez Martin

Vocalia d’activitats lúdiques

President Secció Teatre

Carme Màrquez Garcia

Joan Escudé González

Vocalia de Manteniment

Representant Tennis Taula

Jesus Ortiz Romero

Lluís Fornés Palomar

Representant Coral de Gospel

Representant AE Terra-Nova

Mercè Oller Casas

Miquel Vaquer Pintanel
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4. ASPECTES ECONÒMICS
El finançament del Foment Martinenc prové principalment dels recursos propis ,especialment de les
quotes que abonen els socis. Aquest finançament es completa amb els ingressos provinents dels
espais que l’Ateneu lloga i arrenda i, en menys grau, amb les subvencions que es reben de diverses
administracions públiques i privades.

Aquest any hi ha hagut una recuperació progressiva de l’activitat, de forma que en algunes
partides s’ha arribat al nivells similars als d’abans de la pandèmia, per exemple s’ha vist un
increment d’entrades per l’ús de les taules de billar. En canvi els cursos s’han vist afectats
de forma que no hi ha hagut gairebé beneficis. Es veu un augment també de la despesa per
fer activitats pròpies de l’associació.
En els ingressos, hem tingut una disminució en les quotes ingressades. Aquest any hem
tingut un augment en les subvencions rebudes. Per l’altra banda, hem fet la liquidació de
subvencions i derrames que teníem pendents de 2020 i per això aquest augment no es veu
reflectit en els resultats de l’any.
Per l’altra banda veiem un augment en despeses regulars, causat per l’augment d’activitat i
pel creixement de preus de l’energia que es va començar a patir el 2021. Aquest augment el
continuarem patint el 2022.
En resum, sense tenir en compte les obres, el resultat de l’any 2021 seria de pèrdues d’uns
10,000€.
Hem tingut però un ingrés important relacionat amb l’operació de bescanvi d’edificis, per tant
el resultat general és positiu tot i que aquests diners ingressats estaran dedicats a les obres
pendents a l’entitat.
A continuació es presenta un gràfic amb els principals conceptes del compte de resultats del
Foment Martinenc, on s’ha detallat els ingressos i despeses ordinàries de l’activitat regular,
afegint després l’efecte de les despeses de les obres de la seu social i del bar social.
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Ingressos
Si comparem els ingressos d’aquest any amb l’anterior, veiem que puja la importància de les
subvencions dins dels ingressos, i baixa el pes de les quotes de socis. Es pot observar
aquest augment d’ingressos per les taules de billar i la recuperació de l’ingrés del lloguer del
local a nivells similars als d’abans de la pandèmia.

Ingressos
Irregulars Cursos
1%
0%

Subvencio
ns
37%

Ingressos
taules billar
7%

Quotes
socis
32%

Lloguers
23%
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Despeses
Les despeses principals són les relacionades amb el personal i els subministraments, igual
que en anys anteriors. Destaquem que el Bar social ja no és gestionat per l’associació i per
tant les despeses relacionades amb aquest servei han desaparegut. Augmenta però el pes
de les despeses relacionades amb subministraments i serveis.

Subvenció
Seccions
12%
Activitats
2%
Despese
s
Irregul…

Personal
37%

Subminist. i
Serveis
44%
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Total amb seccions
A continuació es presenta una taula on es pot veure el compte de resultats total del Foment
Martinenc, format pel que hem vist en les pàgines anteriors d’aquest capítol, més el resultat
de totes les seccions, que recordem operen totes sota la mateixa persona jurídica
Saldo Inicial

Entrades

Sortides

Resultat

Saldo Final

187.735,80 €

566.292,02 €

Billar

2.793,44 €

4.404,35 €

1.681,51 €

2.722,84 €

5.516,28 €

Club Escacs

5.110,99 €

11.761,50 €

5.114,23 €

6.647,27 €

11.758,26 €

28.498,86 €

5.945,00 €

3.041,51 €

2.903,49 €

31.402,35 €

8.139,78 €

9.543,92 €

9.136,44 €

407,48 €

8.547,26 €

Excursionisme

33.729,59 €

23.347,09 €

19.862,68 €

3.484,41 €

37.214,00 €

Pensionistes

11.993,09 €

4.784,00 €

4.719,28 €

64,72 €

12.057,81 €

Penya Blaugrana

20.707,89 €

4.504,50 €

2.064,35 €

2.440,15 €

23.148,04 €

Teatre Abraxas

29.804,43 €

2.383,00 €

2.187,24 €

195,76 €

30.000,19 €

2.038,81 €

2.531,00 €

1.186,39 €

1.344,61 €

3.383,42 €

330.552,68 €

635.496,38 €

330.849,96 € 304.646,42 €

635.199,10 €

Foment

Dones Foment
Esbart Sant Jordi

Tennis Taula
TOTAL

281.856,33 € 284.435,69 €

472.171,49 €
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5. LES ACTIVITATS
La primera meitat de l’any 2021 ha estat també marcat per la pandèmia de la COVID-19.
L’entitat va remandre tancada unes setmanes arreu de les restriccions de les autoritats
sanitàries i el retorn a l’activitat ha estat esglaonat, sense poder tornar a la normalitat prepandèmia i moltes vegades amb la incertesa de si una activitat programada es podria portar
a terme.
Vam inaugurar amb la revetlla de Sant Joan la segona meitat de l’any, on la majoria de les
seccions i grups han pogut preparar i complir un calendari d’activitat regular. Finalment hem
pogut celebrar un acte tan important com la Diada Social, que en una època excepcional
com aquesta que ens ha tocar viure va homenatjar al mes de novembre els medallistes dels
anys 2020 i 2021. Igualment l’assemblea general ordinària es va ajornar a la tardor. La
intenció i l’esperança és que al 2022 el calendari d’activitats programades i executades
s’assembli al de 2019 i deixar enrere aquest malson.
Els cursos i tallers van patir al primer trimestre l’esmentat tancament de l’entitat i la situació
general de la pandèmia va afectar però o impedir el correcte desenvolupament del programa
a la primavera i la tardor. Agraïm a profesorat i usuàries la seva paciència, comprensió i
col·laboració.
Al 2021 l’inici del nou curs a la tardor ha estat un reinici en molts sentits. Un nou equip va
agafar el relleu de la gestió del Bar Social, fet que ens ajuda a gestionar els horaris d’obertura
i tancament i, sobre tot, suposa un pas important en la normalització de l’activitat.
Hem continuat col·laborant amb altres entitats del barri per organitzar-nos i donar-nos suport
unes a les altres. Hem fet barri i hem fet xarxa per cuidar de tothom i ajudar les nostres
veïnes. Podem estar orgullosos de la resposta solidària de la massa social del Foment
Martinenc als recaptes d’aliments i productes de primera necessitat convocats.
Presentem a continuació les activitats més rellevants de l'entitat en aquest any 2021 i agraïm
a les persones que han dedicat part del seu temps a dinamitzar-les i a les entitats
col·laboradores que han permès portar-les a terme, amb l’esperança de que 2022 sigui l-any
de la recuperació total.
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ACTES SOCIALS I FESTIUS
Rei Blanc i cavalcada del Clot
Com cada gener, i enguany en circumstàncies especials per la situació sanitària, hem
participat a les celebracions de Nadal i Reis del barri.
El nostre Rei Melcior i els seus pages van muntar paradeta al Foment el 4 de gener, tot i que
excepcionalment va ser al carrer per evitar concentracions a l’interior. També vam participar
el 5 de gener a la “cavalcada sorpresa” del barri.
Diada Social - Acte més important per a la nostra associació, on es lliuren les insígnies
d’or i argent als socis.
Finalment, el 21 de novembre de 2021 vam poder celebrar aquest acte i fer el reconeixement
als socis i sòcies que ens han acompanyat des de fa 25 i 50 anys amb el lliurament
d’insígnies 2020 i 2021:
Medalla d’or:
Xavier Fina Pasanau
Medalles d’argent:
Merce Acero Flórez

Ramon Gibert Juan

Joan Bertran Morancho

Mariano Infante Casoliva

Andreu del Rio Soler

Angela Retlla Castelló

Josep Domenech Miguel

Araceli Martínez Arenas

Isabel Garcia Abad

Vam haver d’esperar un any i mig, però molt merescuda medalla per tots i totes
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Revetlla de Sant Joan
La nit més especial de l’any va ser doblement especial al Foment després del parèntesi de
2020. Amb precaucions i responsabilitat, la terrassa de l’entitat va acollir una festa per rebre
l’estiu i la “nova normalitat”.
Certamen Literari en Llengua Catalana
Enguany hem recuperat el tradicional certamen literari de l’entitat, amb un acte presencial
de lliurament de premis el 27 de novembre.
Nadal al Foment
Hem recuperat aquesta festa que pretén ésser un punt de trobada; una estona en la qual
compartir amb tots la nostra pertinença al Foment prèvia a les celebracions familiars de les
festes. L’obligatorietat de la mascareta a les actuacions ha marcat el “Nadal al Foment 2021”
respecte a les edicions anteriors.

CURSOS OFERTATS AL LLARG DE L'ANY 2021
•
•
•
•
•
•
•

Curs d’informàtica
Dansa del ventre
Balls de saló
Country
Anglès
Art i feminisme
Patchwork

•
•
•
•
•

Pintura
Ioga
Gimnàstica
Tai-txi
Meditació

El trimestre gener-març va patir un nou tancament de l’entitat, però la resta de l’any l’activitat
es va poder realitzar amb les mesures higièniques i sanitàries necessàries. Agraïm als
participants i al professorat la seva comprensió i col·laboració en uns moments molt
complicats.
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ACTIVITATS SOLIDÀRIES
Un any més, el Foment Martinenc va col·laborar en recaptes i altres activitats coordinades
per la Xarxa d’Acció Comunitària del Clot-Camp de l’Arpa.
Recollida d’aliments i productes d’higiene i neteja
Al llarg de 2021 es van convocar recaptes solidaris, on vam obtenir una bona resposta per
part de la nostra massa social. Volem agrair especialment a l’equip de voluntaris de l’entitat
que va gestionar el punt de recollida en unes condicions tan atípiques, sempre complint amb
les mesures de seguretat (distància, higiene...) requerides.
Recollida de joguines i regals per a la gent gran
En el marc de les festes de Nadal i amb el suport de la Federació d’Entitats del Clot – Camp
de l’Arpa, hem portat a terme la tradicional recollida de joguines i regals per a la gent gran.

Mil gràcies al nostre equip de voluntàries que va fer possible els recaptes solidaris
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6. VOCALIA DE MANTENIMENT
L’any va començar amb un nou tancament del local de l’entitat, que es va reobrir el 15 de
febrer ja sense més interrupcions, però amb les restriccions que anava donant el PROCICAT.
A partir del setembre l’activitat a anant tornant, mica en mica, a la normalitat, les seccions i
els grups han començat amb il·lusió i els socis també, amb ganes d’oblidar aquest malson
que hem viscut.
Pel que fa a les millores, fora del manteniment habitual, aquest any hem començat a no
esperar que tot s’arreglarà quan es facin les obres. Donat que el canvi en les condicions de
la subvenció farà que les reformes s’hagin de fer per fases, hem iniciat millores que no
suposin despeses importants. Així, s’ha arreglat:
•

el frontal del escenari que estava bastant malmès,

•

la reforma interior del bar quan se’n va anar el primer llogater i van continuar els fills
del Ramón, l’Estefano i l’Oscar,

•

gràcies a un dels socis que ens va posar en contacte amb una empresa que donava
material audiovisual, vam aconseguir dos projectors i dues pantalles, que juntament
amb la pantalla vella de la sala d’Actes, van servir per canviar el projector de la sala
d’Excursionisme, posar un altre a la sala de la Dona i penjar pantalles a la sala de la
Dona, a Miralls i a Conferències,

•

Es van instal·lar endolls a la sala D’Actes i es va posar un polsador per les llums
laterals al costat de l’altre de les llums de sala ja existent,

•

i es van arranjar i pintar els lavabos de dones i homes del pis de d’alt.

Per últim, felicitar al Marc per la feina ben feta que ha fet possible aquestes millores.
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7. LES SECCIONS
SECCIÓ DE BILLAR
La secció de Billar va reprendre l’activitat ordinària un cop reoberta l’entitat al mes de febrer.
Un any més, les mesures sanitàries no van permetre la celebració de la jornada de portes
obertes, però s’han pogut disputar (amb restriccions i responsabilitat) els campionats socials.
Si el primer trimestre va presentar complicacions, la resta de l’any vam portar a terme el
calendari habitual: assemblea general, campionats a banda, a tres bandes i lliure.
Una activitat destacada va ser l’exhibició de jugades celebrada al desembre, amb un vídeo
disponible al web del Foment.
La secció continúa creixent, recuperant i guanyant socis amb l’evolució favorable de la
situació sanitària.

Les classes de billar es van reprendre amb èxit tan aviat com la situació ho va permetre
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SECCIÓ DONES FOMENT

Les Dones del Foment seguim treballant amb accions encaminades a la igualtat
d’oportunitats i de gènere, mitjançant la cultura i l’esbarjo.
El certamen literari és un dels actes centrals, amb el focus en la lluita contra la violència de
gènere i el llenguatge i les actituds sexistes. Després d’un any ple d’incerteses, al novembre
van posar en marxa l’edició 40+1 per 2022.
L’activitat ordinària va tornar amb la reobertura de l’entitat. Des de març vam programar actes
de tot tipus, sempre amb molta cura.
Tardes de Cinema:
Març: “Salir del ropero”
Abril: “Adú”
Maig: “El médico africano”

Juny: “Ser padre”
Octubre: “Frida”
Novembre: “Sentimental”

Conferències:
Abril

Xerrada a càrrec de Marta Mas: «Neus Bouza».

Juny

Presentació del llibre sobre Montse Aizcorbe «La enfermera del desierto».

Altres activitats
Abril
Maig
Juny
Octubre
Novembre
Desembre

Assemblea General de les Dones Foment
Taller de Whatsapp
Festa fi del curs al terrat
Homentage a Clara Campoamor, 90 anys de dret de vot a les dones
Castanyada
Dinar de Nadal i actuació de play-back per La Marató de TV3
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SECCIÓ D’ESBART
Ha estat un any molt peculiar amb fites importants. L’inici no va ser massa prometedor, amb
la primera assemblea virtual de la secció en 50 anys. Vam recuperar l’activitat presencial per
retrobar-nos i ballar a finals de febrer, amb l’inici d’assaigs infantils, i a l’abril vam reprendre
els assaigs sénior.
No hem tingut Festes de Primavera al Foment, però vam participar a la Mostra de Cultura
Popular del Clot el 16 de maig. El Ball de Rams tornarà al carrer Provença al 2022.
La pandèmia ha atravessat el 50 aniversari d’Esbart Sant Jordi. Molts esdeveniments es van
haver de cancel·lar, d’altres ajornar. Finalment, l’1 de juny de 2021, vam rebre la Medalla
d’Argent pels 50 anys d’activitat a l’acte de lliurament dels Premis Sant Martí 2020-2021.
Tanquem el balanç de 2021 amb l’activitat més destacada de l’any: l’exposició “Vestits per
Ballar” inaugurada el 23 de desembre de 2020. Les nostres nines han recorregut Catalunya
amb aquestes parades:
•

La Farinera (Barcelona): desembre 2020-gener 2021

•

Badalona: abril

•

Tortosa: maig

•

Calella: setembre (en el marc de l’Adifolk)

•

Manresa: octubre

Ballades
16 maig
20 juny
24 setembre
3 octubre
14 novembre
19 desembre

Mostra de cultura popular del Clot
Participació del Cos de Dansa.
Ballada fi de curs – Foment Martinenc
Participació del Cos de Dansa.
Festes de la Mercè, Barcelona.
Participació del Cos de Dansa.
Festes del Congrès, Barcelona
Participació del Cos de Dansa.
Festa major de Sant Martí
Participació del Cos de Dansa.
Roda d’esbarts Catalònia – El Prat
Participació de Menuts, Infantils i Juvenils

21

Memòria 2021

Activitats
4 gener
5 gener
31 gener
23 abril
1 juny
23 juny
15 novembre
Tot l’any

Rei Melcior i patges. Recollida de cartes.
Rei Melcior i patges. Cavalcada del barri.
Assemblea telemàtica Esbart
Venda de roses per Sant Jordi
Premis Sant Martí
Revetlla de Sant Joan
Pregó Festa Major del Clot
Exposició itinerant “Vestits per Ballar”

“Vestits per Ballar” de la Farinera a Manresa, passant per Tortosa
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SECCIÓ D’ESCACS
L’any 2021 ha estat marcat per la situació sanitària. Per una banda, les restriccions afectaven
directament la possibilitat d’organitzar acivitats (hem de lamentar la suspensió de l’edició
2021 de l’obert internacional de primavera); per altra, la Federació Catalana d’Escacs ha
hagut de reprogramar el calendari i el format de les competicions.
Molts socis no van participar activament en competicions per la seva situació personal,
familiar i sanitària, però han mantingut el compromís, el contacte i l’activitat en línia amb la
intenció de tornar amb força a la temporada 2022. Les classes i competicions en línia han
continuat però a poc a poc els escacs presencials s’han obert pas. A la tardor es van
combinar amb normalitat classes presencials i telemàtiques a nens i adults.
Destaquem que el president de la secció d’Escacs Jordi de la Riva ha rebut la Medalla
Esportiva del Districte per la seva implicació en l’ensenyament dels escacs a infants i joves
des de les escoles i les entitats.
Campionat de Catalunya d'Edats – 27 de març a l’1 d’abril (Vila-Seca, Tarragona)
Aquest campionat, l'esdeveniment més important de Catalunya a nivell escolar i classificatori
per als campionats estatals, va recuperar les seves dates tradicionals de Setmana Santa. La
participació, lògicament, va baixar, per situar-se al voltant de 400 nens i nenes. Una
delegació de sis nens i una nena del Foment van competir amb els millors jugadors joves de
tota Catalunya, acompanyats d’Alfonso Jerez Pérez i Jordi de la Riva com a
delegats/entrenadors.
A nivell individual destaquen els Sub18 Víctor Álvarez Albiol, sotscampió, i Pau Moya Núñez,
4rt classificat, ja consolidats al primer equip absolut del club.
Tancats de promoció – 11-13 juny (Foment Martinenc)
La incertesa a la situació sanitària i al calendari de competicions no ens va permetre
organitzar l’obert de primavera. Per recuperar l’activitat i donar als socis l’oportunitat de
competir, vam organitzar tres torneigs tancats (grups de 8 jugadors) de l’11 al 13 de juny,
amb jugadors de tota la província i una barreja d’edats i nivells.
Campionats d'Espanya Sub18 – 17-22 d’agost (Salobreña, Granada)
Es tracta de l'esdeveniment més important d'Espanya a nivell escolar. Enguany només Víctor
Álvarez ha participat, a la categoria Sub18, i va finalitzar al 59è lloc de 189 participants.
Campionat Territorial Absolut de Barcelona – 25 de setembre a 27 de novembre
Un any més, el Foment Martinenc ha estat una de les seus del Campionat Territorial de
Barcelona, juntament amb el local del Barcelona. Aquesta és sempre una de les activitats
més importants de la temporada i enguany significava el retorn de la competició oficial a la
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categoria absoluta. El fet que el Foment Martinenc sigui any rere any seu d'aquesta competició
facilita la participació dels nostres socis, alhora que mostra la confiança de la Federació i obre
les portes de la nostra entitat a jugadors de Barcelona i rodalies. Enguany el torneig s’ha
disputat els dissabtes i amb grup únic amb la participació de sis jugadors del Foment. Víctor
Álvarez ha tornat a demostrar la seva progressió amb un 4rt lloc.
Interclubs de Catalunya – 10 d’octubre – 28 de novembre
Aquesta temporada no es va poder disputar la Lliga Catalana en el format habitual. La FCE
va convocar a la tardor l’Interclubs, una competició per equips amb menys rondes i menys
jugadors, però que mantenia l’esperit de la Lliga. El Foment Martinenc va estar representat
per cinc equips. Cada diumenge els equips alineaven 20 socis amb una barreja de nens,
adults i gent gran. Van prendre part en la competició més de 30 socis: molts fixes i d’altres
que s’hi van anar incorporant amb la millora de la situació sanitària i la confiança en la
possibilitat de competir.

Un Interclubs poc convencional va substituir la Lliga Catalana
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SECCIÓ EXCURSIONISTA
No volíem que el 2021 fos una còpia del 2020. Havíem de muntar una programació que
pogués sobreviure als confinaments municipals i comarcals ja que necessitàvem sortir de
casa, fer activitat física, veure’ns i parlar una estoneta. I així va ser, cada setmana hi havia
dues activitats: una de Marxa Nòrdica i una de senderisme o una caminada urbana.
La llista d’ activitats és molt llarga i variada. Sortides de descoberta dels entorns de ClotCamp de l’Arpa i d’altres barris de la ciutat, caminades per Collserola, Serralada Litoral,
Montjuïc i cada divendres o dissabte un recorregut de Marxa Nòrdica.
També quan la situació millorà, vam poder fer una Carta Blanca sobre el Camí de Cavalls i
celebrar la cloenda de la temporada el dia 9 de juliol.
Després de l’estiu anàrem recuperant la normalitat de la tardor: Mostra d’Audiovisuals i
Fotografia de muntanya, GR92, Cursa del Clot-Camp de l’Arpa, el pessebre a Collserola...
Hem fet molta feina i n’estem molt satisfets. A més, el nombre de socis de la SEFM ha
augmentat amb la pandèmia.

E
El pessebre de Collserola, una de les activitats més entranyables de l’any
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Sortides de Confinament
Nou cicle adaptat a les circumstàncies: sortides matinals de proximitat, amb desplaçament
en transport públic o a peu i complint tots els requisits que van marcant els protocols de
seguretat i mobilitat.
9 de gener
16 de gener
24 de gener
31 de gener
7 de febrer
12 de febrer
21 de febrer
28 de febrer
7 de març
14 de març
21 de març
11 d’abril
18 d’abril
25 d’abril
30 d’abril
2 de maig
9 de maig
23 de maig
30 de maig
6 de juny
13 de juny
19 de juny
3 de juliol
4 de juliol

Horta
Parc fluvial del Besòs
Nou Barris
Vallvidrera-Sant Just
Retirada del pessebre a Collserola
Cicle Cases, casetes i casasses: El Guinardó
Pedralbes
Vallvidrera-Casino de l’Arrabassada
Badalona
Collserola-Torre Baró
La Bonanova-Sarrià
Barri de la Font d’En Fargas
Visita urbana a Sant Pau del Camp
Montjuïc -Satalia
Cicle Cases, casetes i casasses: Barri dels Indians
Figaró pel Sot del Bac a Aiguafreda
Parc agrari de Gallecs des de Mollet
Sant Jeroni des del monestir de Montserrat
La Trinitat i Sant Andreu
Castell de Montesquiu i Santa Mª de Besora
Visita urbana: Barcelona Negre i Criminal
Sant Pere Màrtir i posta de sol
Preparació de BARNATRESC Sarrià-Pedralbes
Poblenou

Marxa Nórdica
16 de gener
30 de gener
5 de febrer
19 de febrer
27 de febrer
5 de març
13 de març
9 d’abril
17 d’abril

Passeig Marítim de Barcelona
Poblenou
Poblenou
Carretera de les Aigües- Sant Pere Màrtir
Parc de 9 Barris-Turó de la Peira
Collserola
Parc de la Ciutadella- Passeig Marítim
Badalona
Parc de la Trinitat
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7 de maig
15 de maig
29 de maig
4 de juny
12 de juny

Montjuïc
Parc Cervantes - barri de la Mercè
Delta del Llobregat
Platja de Castelldefels – Gavà
Collserola

Senderisme
Represa de les rutes GR-92 i GR-83 Mataró-Canigó amb la fi de les restriccions comarcals.
Altres activitats
28 de maig
9 de juliol

Carta Blanca, Camí de Cavalls 2a part (Sala actes FM)
Sopar Cloenda de temporada SEFM
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AE TERRANOVA
L'Agrupament Escolta Terra-Nova realitza activitats dins de l'educació en el lleure amb nens
de 6 a 18 anys tot seguint els valors d'Escoltes Catalans que són: laïcitat, catalanitat,
coeducació, sostenibilitat, participació social, democràcia i solidaritat.
Durant l'any 2021 hem recuperat les activitats habituales de CAU setmanal, campaments...
També hem organitzat un concurs de punts de llibre per celebrar Sant Jordi.
A la tardor vam recuperar la festa de Passos el primer cap de setmana d’octubre.
Al desembre vam tancar l’any amb l’obra de teatre Nadal just abans del campaments
d’hivern.
Terra-Nova participa del moviment escoltista català, amb presència a les trobades anuals
per intercanviar experiències, reforçar vincles i conèixer diferents realitats arreu de
Catalunya. Al novembre de 2021 vam participar a l’AGO d’Escoltes Catalanes a
Esparraguera.

Foto de família de l’obra de Nadal
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SECCIÓ DE PENSIONISTES
Enguany ha estat molt complicat celebrar els berenars mensuals, una gran activitat per
socialitzar alhora que gaudir del ball i d'un ambient festiu. Es van recuperar de setembre a
desembre, sense ball però amb moltes ganes de compartir una estona amb els companys i
companyes.
També les sortides i viatges s’han vist afectades per la situació sanitària però finalment hem
pogut fer alguna escapada:
15 de octubre: Sortida a Montserrat i dinar a Igualada
12 de novembre: Sortida a Cassà de la Selva per visitar Park Arts
Confiem en recuperar la plena activitat al 2022.
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SECCIÓ PENYA BLAUGRANA
En 2021 el seguiment dels partits del Barça ha estat irregular, però hem recuperat moltes
activitats.
Per al certamen literari de contes del Barça vam organitzar un acte molt especial de
lliurament de premis a la seu de la Federació de Penyes del Barcelonès Est el 27 de març.
Hem col·laborat en les recollides d'aliments del Foment Martinenc amb la Xarxa de Suport
del Clot-Camp de l’Arpa i la Federació de Penyes.
A la tardor l’activitat es va normalitzar, amb els sopars tertúlia l’últim divendres de mes i el
tradicional torneig social de dómino el 27 novembre.
Altra activitat destacada ha estat la Caminada per Barcelona del 14 de novembre.

El certamen literari s’ha consolidat, enguany amb un lliurament de premis molt especial
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SECCIÓ DE TEATRE
Ha estat un any amb molta discontinuïtat en l'activitat, tant a nivell de grup sènior com de
Joves. Fins el darrer trimestre no vam reprendre els assajos amb normalitat.
Finalment es va poder fer una sola actuació de "Els Pastorets", que va ser el dia 18 de
Desembre al pati de l'Institut Caterina Albert.

Tot a punt per als “Pastorets d’Abraxas”. Mantenint les tradicions en temps complicats.

GOSPEL FM COR
El grup ha continuat fent activitat amb restriccions i mesures de prevenció, tornant a poc a
poc a la normalitat pre-pandèmica.

Assajos setmanals
Dimecres de 20 a 22h: preparació de nous temes, aprenentatge de les cançons i la música...
Concert de Nadal al Foment Martinenc
El 19 de desembre la coral va actuar a la Sala d’Actes del Foment Martinenc.

31

Memòria 2021

GRUP TENNIS TAULA
El grup de tennis taula ha organitzat entrenaments de la secció de federats i socials en grups
reduïts, sempre complint amb les mesures sanitàries adients, seguint les directrius
establertes per les autoritats en cada període.
A l’octubre de 2021 va començar la lliga territorial 2021-2022, on hem participat amb dos
equips, un a 1a i l’altre a 3a.
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